Nyhetsbrev Segelsällskapet Brunnsviken, Augusti 2019
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vårt Segelsällskap.
1.
-

Kommande händelser:
Måndag 9/9: Träff för nya medlemmar kl 18:00.
Söndag 15/9: Höst segling Värtan Race med gemensam lunch på krogen.
Fredag-Söndag 4-6/10: Upptagning steg 1.

2. Upptagning påverkas av ombyggnad av kajen i Brunnsviken. Kajen mellan rampen och
grinden mot Roslagsvägen kommer att renoveras av Stockholm stad i oktober. Under arbetet
måste en viss yta lämnas fri längs kusten. Arbetet måste ske vintertid på grund av
bestämmelser kring Brunnsviken. Upptagning kommer då att ske i två steg. De flesta båtar
som ligger på ytan som inte berörs av arbetet kommer tas upp 1:a helgen i oktober som
planerat. Resterande båtar kommer att tas upp i början på november när arbetet är avklarat.
Kallelse till upptagning kommer skickas så snart planeringen är klar, i slutet på augusti.
3. Arbetsplikt: För att vi skall få fart på "frivillig" anmälan till att utföra arbete för klubben,
kommer vi i år att fakturera medlemmar som inte genomfört arbetsplikt. Båtägare med
båtplats (utom juniormedlem), som inte fullgör sin arbetsplikt, erlägger avgift med belopp,
som fastställts av ett medlemsmöte (idag 1000kr). Beloppet ska deponeras i förväg enligt
styrelsens bestämmande och tillfaller Sällskapet vid årets slut, om ålagd arbetsplikt inte
fullgjorts. Därefter ska ny deposition inbetalas. Denna höst kan man själv boka in sig på tider
för arbete vid torrsättningen. Var vänlig och logga in i BAS,
https://bas.batunionen.se/Home/IndexRead och anmäl/boka in dig på tid som passar. De
tider som kvarstår kommer att manuellt tilldelas av hamnkaptenen (på samma sätt som
gjorts tidigare år). Vi fortsätter i år med nattvakt under tiden efter torrsättningen. Var vänlig
och logga in i BAS, https://bas.batunionen.se/Home/IndexRead och anmäl/boka in dig på tid
som passar."
4. Titta till din båt regelbundet. Se till att hålla ett öga på din båt såväl på land som i vatten.
Det hände igen i sommar att en båt höll på sjunka för att den inte hade länsats på länge.
5. Märk dina lösöre! All material som lämnas i land inom klubbens område och byggnader
måste markeras tydligt med namn och tel nr. Klubben reservera sig för att ta hand om all
omärkt material. Detta gäller bland annat master som ligger kvar utan att de verkar
användas längre.
6. Getfoten öppen till upptagning. Passa på uppleva sen sommaren på Getfoten.
Månads brev: Månadsbrevet är ett nytt sätt att informera medlemmar om kommande och pågående
aktivitet i SSB. Syftet är att samla information med utskick max 1 gång i månad.

